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Veel kan er misgaan bij de implementatie van een
systeem. Een collega-financieel manager beschrijft wat
er in zijn bedrijf, waar men over wil gaan op een ERP-
systeem, allemaal misgaat. Ter lering en vermaak. Hij
voegt tien tips bij, waarmee u uw voordeel kunt doen.

Gebruikers even vergeten . . .
L E Z E R S O O G P U N T

Dik Janssen, 
zelfstandig auditor/adviseur

Van eigen maatwerk naar
standaard ERP-pakket: 
uit het leven gegrepen

DIK JANSSEN

Sinds tien jaar is bij een transportbedrijf een zelfgemaakte toe-
passing voor logistiek in gebruik. Deze toepassing heeft in de
loop der jaren vele uitbreidingen ondergaan en evenzovele aan-
passingen. Nieuwe tariefstructuren werden toegevoegd, infor-
matie werd uitgebreid, koppelingen naar andere pakketten tot
stand gebracht enzovoorts. Op deze wijze is er dus in een rede-
lijk lange tijd een volwaardig, in eigen beheer vervaardigd
logistiek systeem ontwikkeld voor de transportsector met kop-
pelingen naar commerciële informatie, schade/manco-registratie
en financiële systemen.

Enige tijd geleden constateerde de organisatie dat het systeem
niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd. Elektronische infor-
matie-uitwisseling heeft een enorme vlucht genomen en de eisen
van de klanten werden steeds hoger. Men wilde op elk moment
van de dag informatie waar bepaalde goederen zich bevonden.
Een antwoord als ‘in de vrachtwagen’ was niet meer voldoende.
Daarnaast werd de roep om informatie door en voor het mana-
gement steeds uitgebreider. Een datawarehouse, ABC-toepassing
enzovoorts stonden hoog op de wensenlijst. Een en ander heeft
geresulteerd in het zoeken naar een ERP-oplossing. 

Persoonlijke voorkeuren
Hierbij is men meteen in de eerste en grootste valkuil getrapt: de
toepassing werd geselecteerd op basis van een persoonlijke
voorkeur van automatiseringsmensen. Met wensen en eisen van
gebruikers (over alle disciplines) werd onvoldoende rekening
gehouden.

Wat heeft dit nu voor gevolgen? Naast het realiseren van een
overigens goede standaardtoepassing werd bij de presentatie
van het nieuwe pakket al snel duidelijk dat een groot aantal toe-
passingen (faciliteiten) niet of niet voldoende werd ondersteund
door het inmiddels aangeschafte pakket. Tariefstructuren bij-
voorbeeld, zoals afrekenen op basis van een gemiddeld gewicht
per zending, waren vrijwel onmogelijk te realiseren.
Toegegeven, in de logistieke dienstverlening een mogelijk vrijwel
nooit voorkomende structuur, maar toch ...

Factureren
Verder waren de wensen en eisen van de lay-out van een factuur
niet bekend. De standaardfactuur die het systeem produceert,
wijkt heel sterk af van de, overigens bij elk bedrijf gebruikelijke
vorm van factureren. Elke handeling werd als aparte ‘order’
gezien en dus ook als één order gefactureerd. Voor vele klanten
zou dit betekenen dat zij nu 20 tot 150 facturen per week zou-
den ontvangen, tegenover één factuur per week met het ‘oude’
systeem.
Omdat dit niet acceptabel was voor zowel klant als organisatie,
werd dit dus als eerste uit de standaard ‘gesloopt’ en werd er
een eigen toepassing (aanpassing standaardsoftware) voor in de
plaats gezet. Ook dit voldeed niet helemaal, omdat er nu wel
meerdere orders op één factuur werden gepresenteerd, maar er
werd na elke regel ook het bijbehorende BTW-bedrag vermeld.
Op zich is dat niet zo erg: als je alle bedragen bij elkaar telt en
de som is dan gelijk aan het eindbedrag, oké. In dit geval bleek
echter, door afrondingen tussentijds, bij een telling van alle indi-
viduele bedragen het eindtotaal volstrekt niet te kloppen met
het bedrag op de factuur. Kortom: niet acceptabel voor zowel
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Om er zeker van te zijn dat alles goed zou
functioneren, werd er een ‘testteam’ geformeerd.
Elke discipline moest zijn/haar gedeelte gaan
testen. Dit bleek een goede greep te zijn! 
Er werden steeds meer oneffenheden ontdekt en de
programmeurs maakten ‘ongezonde’ overuren...

organisatie als fiscus. Pas na veel moeite (en bijbehorende
kosten) is dit probleem opgelost.

Testen
Dit alles kwam natuurlijk de planning van oplevering en imple-
mentatie, afgezien van de financiële consequenties, niet ten
goede. Om er zeker van te zijn dat alles goed zou functioneren
werd er een ‘testteam’ geformeerd. Elke discipline moest
zijn/haar gedeelte gaan testen. Dit bleek een goede greep te zijn!
Uit deze testen kwamen al snel nog meer problemen naar voren.
Dacht men alle tariefstructuren te hebben ‘getackeld’, na een
proefconversie van bestanden bleek dat er circa 40 procent niet
kon worden meegenomen. 

Daar er internationaal wordt gewerkt, kan het voorkomen dat
er een buitenlands BTW-nummer in de bestanden voorkomt. In
het nieuwe systeem blijkt het niet mogelijk dit in te voeren
omdat buitenlandse nummers niet voldoen aan de 9-, 11- of 13-
proef en daardoor niet worden geaccepteerd. Uitschakelen van
deze systeemtest bleek de enige oplossing. Gevolg is dus dat

invoerfouten in de toekomst niet worden opgemerkt, tenzij er
een goede interne controle wordt uitgevoerd.
Om een goede interne controle uit te voeren, heb je natuurlijk
wel twee zaken nodig: het brondocument en het mutatieverslag.
Helaas blijkt het systeem niet automatisch een mutatieverslag te
kunnen maken volgens de oude werkmethode. Het gevolg is dat
er veel meer tijd moet worden besteed aan de controle op juist-
heid van invoer van gegevens en tarieven dan voorheen.
Daarnaast blijkt het toch minder eenvoudig om, ondanks de
volledige logging van mutaties, na te gaan of alle mutaties juist
hebben plaatsgevonden. Dit komt omdat de nieuwe toepassing
ervan uit gaat dat bestanden vrij constant zijn en mutaties niet
of nauwelijks plaatsvinden.
Tijdens testen werden er steeds meer oneffenheden ontdekt,
waardoor invoering van het nieuwe systeem steeds weer werd
uitgesteld. Een ‘generale’ test met de gegevens van slechts één
van de twintig vestigingen om data van de logistieke handelin-
gen van één dag over te halen en te factureren, liet het compu-
tersysteem volledig vastlopen. De aangeboden hoeveelheid data
bleek veel te groot om in een redelijk tijdsbestek verwerkt te
kunnen worden. Een hierop losgelaten berekening leerde dat
om de hoeveelheid data van één week van alle vestigingen te

Met gebruikerswensen 
en - eisen werd onvoldoende
rekening gehouden
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verwerken er circa één week nodig was om alles te factureren en
af te handelen. Een oplossing moest dus door de leverancier van
het pakket, samen met leveranciers van computersysteem wor-
den gevonden.

Zeurkousen
Voor de financiële afhandeling van de zendingen werd alleen
gelet op de methode van registratie en afrekening zoals die in
Nederland werd gebruikt. Het systeem in België bleek iets af te
wijken. Hiermee werd in eerste instantie geen rekening gehou-
den. Gevolg: aanpassingen aan het geautomatiseerde systeem
om beide methoden te kunnen hanteren. Voorts werd geen reke-
ning gehouden met afwijkende eisen van de Belgische fiscus.
Het gevolg was dan ook dat methode van boeking en verwer-
king c.q. afdracht in Nederland wel werd geaccepteerd, maar in

Tien t ips om een drama t e voorkomen

Om een drama, als beschreven in bijgaand artikel, te voorko-

men, hierbij tien tips:

1. Ga bij de keuze van een nieuwe toepassing niet over één

nacht ijs. Laat de gebruikers van de verschillende toepassin-

gen ‘meedenken’ en inventariseer eerst wat de knelpunten in

het huidige pakket zijn. Op deze wijze is het mogelijk zonder

de kosten van dure externe ‘adviseurs’ een goed pakket van

eisen en wensen samen te stellen. Daarnaast heeft de

gebruiker het idee dat het ook ‘zijn’ pakket is, waardoor de

acceptatie in de organisatie vele malen hoger komt te liggen.

2. Zorg voor een duidelijke lijst met eisen en wensen, zodat de

keuze voor een pakket goed onderbouwd tot stand kan

komen.

3. Is er een keuze gemaakt, laat dan eerst de leverancier bewij-

zen dat datgene wat is verteld over het pakket ook kan wor-

den waargemaakt in de praktijk. Zoek zo veel mogelijk ver-

schillende praktijkgevallen en laat de leverancier dit in zijn

standaardtoepassing invoeren om een juiste beoordeling te

verkrijgen.

4. Indien er iets niet volgens het gebruikelijk pad gaat, zoals

men het al jaren gewend is, ga dan na of de procedures niet

beter kunnen worden aangepast. Deze zijn meestal ‘verou-

derd’ en mogelijk niet meer efficiënt. Ga dus niet direct de

nieuwe standaardsoftware aanpassen maar zoek eerst naar

een oplossing of compromis.

5. Schakel tijdig, indien aanwezig, een afdeling interne accoun-

tantsdienst of administratieve organisatie in. Ook zij zijn op

de hoogte van een aantal bestaande knelpunten. Voorts kun-

nen zij meteen beoordelen of het systeem ‘safe’ is.

6. Als er gebruik wordt gemaakt van externe mensen, probeer

dan zo veel mogelijk eigen mensen ernaast te zetten. Veelal

leidt dit tot een goed product, want praktijk en theorie vullen

elkaar aan.

7. Begin pas met opleiden van eindgebruikers als er een duide-

lijk zicht is op de datum van invoering. Als opleiden te vroeg

gebeurt, dan is er een grote kans dat acceptatie niet of veel

minder aanwezig is. Eventuele negatieve geluiden zullen

worden versterkt. (Ik heb het toch wel gezegd ... Als het

zolang duurt, zal het wel niks zijn ...)

8. Zorg voor een goede mix tussen praktijk en theorie,

waardoor er op snelle wijze een probleemanalyse kan wor-

den gemaakt. Geef de mensen die ermee moeten gaan wer-

ken in elk geval het gevoel dat er naar hen wordt geluisterd!

9. Betrek er in een vroegtijdig stadium accountants (eventueel

extern) bij om een proces-audit uit te voeren. Hierdoor kun

je zo nodig ook vroeg ingrijpen. (Voorkomen is beter dan

genezen. De kosten voor onderzoek wegen veelal niet op

tegen de extra kosten om in een later stadium de zaken te

herstellen.)

10. Zorg voor een helder en duidelijk financieel plaatje.

Hiermee kun je missers tijdig signaleren en lopen de pro-

jectkosten niet ‘uit de klauwen’. In het onderhavig geval was

er een projectbegroting van ruim 500.000 euro. Tot op heden

is er ruim 2,5 miljoen euro uitgegeven.

België absoluut niet. De trekkers vonden dan ook dat de Belgen
zeurkousen waren; in Nederland was het immers goedgekeurd!
Het probleem bleef liggen en werd niet opgelost. Na wederom
heftige en tijdrovende discussies kwam het onderwerp weer ter
sprake (resultaat: 80 dagen extra programmeren). Verzuimd
werd een probleemanalyse te maken.
Nadat ‘de Belgen’ door mij werden gehoord en het proces stap
voor stap werd doorgenomen, bleek na de analyse dat het pro-
bleem zeer eenvoudig was op te lossen. De oorzaak van de
moeilijkheden lag in de scheve verhouding tussen de praktische
mensen en de theoretische kanten c.q. kennis.
Een ander aspect waarmee geen rekening werd gehouden, is het
aantal gebruikers. Voor iedere gebruiker dient een vergoeding te
worden betaald. Tijdens een inventarisatie bleek het aantal
gebruikers vele malen hoger te zijn dan ooit is ingeschat.
Daardoor werden de kosten onverwacht hoog.
Ondanks waarschuwingen van de kant van het projectteam om
het (nog) niet te doen, vond het management van de onderne-
ming het nodig direct na aanschaf en installatie de toekomstige
gebruikers kennis te laten maken met het systeem en op te lei-
den. Maar nu, ruim één jaar later dan gepland, is het systeem
nog steeds niet ingevoerd en is de kennis die ruim een jaar gele-
den aan gebruikers is overgebracht, al weer weggeslipt of, door
de vele aanpassingen, verouderd. Helaas is er al teveel geïn-
vesteerd om nog terug te gaan; we moeten door!

Een ‘generale’ test liet het
computersysteem volledig
vastlopen


